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Město Jevíčko

Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

U S N E S E N Í
45. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 24. 8. 2020 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/45R/2020 program 45. schůze rady města dne 24. 8. 2020

2c/45R/2020 upravený odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2020 dle zápisu

2e/45R/2020 bezplatný pronájem Panského dvora pro Dechový orchestr  Malá Haná k uspořádání  jejich
koncertu dne 12. 9. 2020

3a/45R/2020 uzavření  dohody  o  provedení  práce  na  pozici  kronikář  města  s  vybraným  uchazečem
Mgr. Miroslavem Šafářem na základě vyhodnocení předložených návrhů zápisů do kroniky
v elektronické a psané formě s účinností od 1. 9. 2020

3c/45R/2020 uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem Jevíčko na pronájem prostor pro
náhradní provoz třídy MŠ Jevíčko v budově Domova mládeže Gymnázia Jevíčko s platností od
1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

4a/45R/2020 dotaci ve výši 1.750 Kč na pořádání Letního tenisového kempu pořádaného Tenis – Clubem
Jevíčko, z. s. v termínu 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020

4b/45R/2020 dotace ve výši 3.000 Kč na pořádání letního tábora "KYRAT" v termínu 4. 7. 2020 – 18. 7. 2020
a ve výši 8.250 Kč na pořádání letního tábora "Malý princ" pořádaných SSS ČR - 28. oddílem
skautů "Petra Müllera" Jevíčko, z. s. v termínu 18. 7. 2020 – 28. 7. 2020 a dotaci ve výši
4.200 Kč na pořádání letního tábora "Kelt" pořádaného AVZO ČR Biskupice, p. s. v termínu
18. 7. – 28. 7. 2020

4d/45R/2020 prodejní cenu knižní publikace Židovská obec Jevíčko na 240 Kč vč. DPH

5a/45R/2020 zakoupení herního prvku na hřiště u zámečku za poškozené od firmy TR ANTOŠ, s.  r.  o.,  Nad
Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587 za částku 21.538 Kč vč. DPH

5d/45R/2020 rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Přístavba a stavební
úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko" dodavatele PROFISTAV Litomyšl, a. s., Tyršova
231,  570  01  Litomyšl,  IČ:  27742741,  neboť  nabídková  cena  dodavatele  překročila
předpokládanou  hodnotu  veřejné  zakázky

5e/45R/2020 rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Přístavba a stavební úpravy kina
Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko"

5f/45R/2020 příkazní  smlouvu na zajištění  výběrového řízení  na zhotovitele stavebních prací  na akci:  
"Přístavba  a  stavební  úpravy  kina  Astra  na  ul.  Kostelní  41,  Jevíčko"  s  firmou  JUSTITIA
CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, Praha 1 - Nové Město, IČ: 04549431 za cenu
30.000 Kč (není plátce DPH)

5g/45R/2020 zadávací  podmínky  včetně  příloh  na  zajištění  výběrového  řízení  na  výběr  zhotovitele
stavebních prací na akci: "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko" a
pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na uvedenou akci

5h/45R/2020 hodnotící  komisi  pro výběrové řízení  na zakázku zhotovitele stavebních prací  "Přístavba a
stavební úpravy kina ASTRA, Kostelní 41, 569 43 Jevíčko" ve složení dle zápisu

7/45R/2020 přidělení neobsazeného bytu č. 3, vel. 1 + 1, Svitavská 474, Jevíčko a přidělení uvolněného
bytu č. 4, vel. 3 + 1, Růžová 91, Jevíčko vybraným žadatelům dle zápisu na doporučení komise
bytové a sociální
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8/45R/2020 otevření budovy městského úřadu pro veřejnost na dny pondělí, středa a pátek s účinností od
1. 9. 2020 pokud nebude vydáno jiné nařízení nadřízených orgánů upravující styk úředních
osob s občany

Rada města Jevíčko pověřuje

2a/45R/2020 investičního  technika  zpracováním  zadávací  dokumentace  pro  výběrové  řízení  na  akci
Rekonstrukce střechy budovy kluboven na ul. K. H. Borovského 465, Jevíčko

3d/45R/2020 investičního technika přípravou zadávacího řízení na dokumentaci  pro stavební povolení  a
prováděcí dokumentaci na 3. etapu Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku

4c/45R/2020 pracovnice Turistického informačního centra Jevíčko koordinací přípravy a kontrolou podkladů
Jevíčského zpravodaje do doby zvolení nového šéfredaktora/šéfredaktorky

5b/45R/2020 investičního  technika  zadáním  objednávky  na  kalkulaci  nákladů  a  projektovou  přípravu
intenzifikace stávající ČOV v Zadním Arnoštově u provozovatele VHOS, a. s., Moravská Třebová

5c/45R/2020 investičního  technika  zajištěním  dalších  cenových  nabídek  na  výměnu  plynového  kotle
v budově zámečku 

Rada města Jevíčko ruší

2b/45R/2020 bod usnesení RM č. 2/32R/2020 ze dne 3. 2. 2020 týkající se schválení odpisového plánu MŠ
Jevíčko na rok 2020

Rada města Jevíčko uděluje

3b/45R/2020 výjimku z OZV Města Jevíčko č. 4/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky ze zákazu
specifikovaného v článku 2 odst.  1  této vyhlášky k uspořádání  zahradního ohňostroje na den
29. 8. 2020 v areálu Žlíbka a na den 5. 9. 2020 v areálu Chovatelů na ul. Brněnská v Jevíčku
žadateli dle zápisu s podmínkou, že zábavní pyrotechnika bude užita v době do 22:00 h, nikoli
po této hodině v tzv. nočním klidu a za dodržení veškerých protipožárních a bezpečnostních
opatření, aby nedošlo ke hmotným škodám a k závažným zraněním a v délce max. do 5 minut

Rada města Jevíčko souhlasí

6/45R/2020 s uzavřením nájemních smluv o nájmu bytu na ul. Barvířská 560 v Jevíčku dle předloženého
návrhu za předpokladu, že budou splněny další podmínky stanovené Ministerstvem pro místní
rozvoj  ČR  a  stanovené  Integrovaným  regionálním  operačním  programem  ve  studii
proveditelnosti  z  roku  2018

Rada města Jevíčko přiděluje

2d/45R/2020 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


